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  چکیده
بسـتر سـنت صـوفیانه    در  ،قمـری  هجـری  هشـتم  سـده  یطریقت نقشبندیه در بخارا

جهـانی بـه   ، فعـال و  همچنان به عنوان طریقتی زنـده گرفت و تاکنون  شکلخواجگان 
رغم رویکرد غیرسیاسی شیوخ خواجگـان، نقشـبندیه در    به .اده استحیات خود ادامه د

پژوهش حاضر به چرایـی و چگـونگی ورود    دوره تیموری پا به میدان سیاست گذاشت.
های ایـن   بنابر یافته .ستتیموری پرداخته ادر دوره  به عرصه سیاست شیوخ نقشبندی

گذار ایـن طریقـت، بـا علمـای دینـیِ       پژوهش، ارتباط تنگاتنگ بهاءالدین نقشبند، پایه
گشـود. رقابـت    عرصـه سیاسـت  پرنفوذ در حوزه سیاست، پای شیوخ نقشـبندی را بـه   

مدعیان قدرت پس از مرگ شاهرخ تیموری، زمینه فعالیت بیشتر طریقت رو بـه رشـد   
کرد، زیرا پیشوای وقت آنان، خواجه عبیدهللا احـرار، خـود شـیخی     نقشبندیه را فراهم

  مالک و پر نفوذ در میان تیموریان بود.
  

 احـرار،  عبیـدهللا  ،نقشـبندیه  خواجگـان  ،تیموریـان  بهاءالدین نقشـبند،  :کلمات کلیدی
  .  ماوراءالنهر

                                                                                                                                        
  ؛(نویسنده مسؤول) دانشیار گروه تاریخ و تمدن ملل اسالمی، دانشگاه تهران، تهران، ایران. 1

Email: mabeyki@ut.ac.ir   
 Email: mmassumi@ut.ac.ir  ؛دانشیار گروه تاریخ و تمدن ملل اسالمی دانشگاه تهران، تهران، ایران .2
   Email: aliaram.nl@ut.ac.ir  ؛دانشجوی دکتری تاریخ و تمدن اسالمی، دانشگاه تهران، تهران، ایران. 3
  ؛قفقاز، دانشگاه دولتی مسکو، مسکو، روسیه استاد گروه آسیای مرکزی و. 4

Email: ccca-iaas@yandex.ru  

  �ر�   �مدن اسال�ی�و��نا� 
  

  1398 بهار و تابستان، یکم، شمارۀ دومو  پنجاهسال 
  127ـ155 صص 

    
 
  
 

Journal for the History of Islamic Civilization  
Vol. 52, No. 1, Spring & Summer 2019 
 
DOI: 10.22059/jhic.2019.273239.653967 

mailto:mabeyki@ut.ac.ir
mailto:mmassumi@ut.ac.ir
mailto:aliaram.nl@ut.ac.ir
mailto:ccca-iaas@yandex.ru


 1398بهار و تابستان ، یکم، شمارۀ پنجاه و دوم، سال تاریخ تمدن اسالمیپژوهشنامه   128

  مقدمه
رو هرگونـه   تـر خواجگـان دارد، از ایـن    نقشبندیه، ریشه در سنت صـوفیانه کهـن   طریقت

. اسـت بدون در نظر گرفتن پیشینه سنت مذکور ناقص  ،ها و تحوالت آن بررسی خصیصه
، قدسـیه ، همو؛ 696،الخطاب فصلپارسا، ( نقشبندی ای و ادبی خواجگان متون تذکره در

عبـدالخالق غجـدوانی (م.   )، 1/34؛ کاشفی، 390، 383 ،نفحات ؛ جامی،113؛ بخاری، 13
) فقیـه و عـارف سرشـناس    535ارگانه ابویعقـوب همـدانی (م.   )، یکی از خلفای چه575

از او  پـس  به شمار رفتـه اسـت،  پایه گذار سنت صوفیانه خواجگان  پنجم و ششم وقرون 
توان از جریان  نمیند. با وجود این، مینه توسعه این سنت را فراهم کردخلفا و اصحابش ز

بـرای اعتقـاد و عمـل     دقیـق و مشـخص  خواجگان به عنوان سنتی معـین بـا چـارچوبی    
ای از شـیوخ صـوفی محلـی در     های پراکنده خواجگان به گروهدر واقع طریقت) یاد کرد. (

عبـدالخالق   خواجـه  شد که مـدعی بودنـد از جانشـینان    های اطراف بخارا اطالق می واحه
 ،آنهــا در چهــارچوب کلــی شــریعت و تصــوف). 38، قدســیه(پارســا،  غجـدوانی هســتند 

 اشتند که تا حدودی تابعی از وضعگذ ز اعتقاد و عمل را به نمایش میهای مختلفی ا گونه
هـا در میـان ایـن     بعضی شـباهت  وجود توان بر گرچه میبود.  شانفرهنگی محیط زندگی

 از آنها ارائه داد مند معین و نظام یتوان تعریف نمی اما اساساً، کرد های پراکنده تأکید گروه
)Paul, Doctrine, 2; Le Gall, 14; DeWeese,1; Gross and Urunbaev, 10.(   عمـده

آثار تولید شده در  در ،پیشینه سنت خواجگان و حتی شهرت این جریان رهبادر ها آگاهی
امکـان بررسـی   رو  از اینای متأخرتر و متعلق به شاخه نقشبندی سنت مذکور است،    دوره

دوره بهاءالـدین نقشـبند    رویکرد به سیاست، قبل از به لحاظویژه  هتحوالت تدریجی آن ب
دهد آنها تمـایلی بـه حضـور در     که نشان میدر دست است شواهدی  است.بسیار دشوار 

جدی که در باب امکان شـاگردی غجـدوانی    هایاند. فارغ از تردید  حوزه سیاست نداشته
تا جایی که به موضوع مـورد مطالعـه    )،Madelung, 506-508( نزد همدانی مطرح است

ن قـدرت و حکومـت یکسـان    ا، مواضع هر دو نسبت به نحوه برخورد با صاحبارتباط دارد
، از شـاگردی کـرده بـود   نـزد همـدانی    ،) که مدتی در مـرو 562بود. ابوسعد سمعانی (م.

رسـاله   در. )20/68ذهبـی،  ( یـاد کـرده اسـت    نتوصیه او مبنی بر عدم ارتباط با سالطی
پپونـد  شد و یدانش را نه فقط از آمد و در موارد متعدد مر ، وینیز 1غجدوانی وصیت نامه

                                                                                                                                        
نیز منسوب به غجدوانی اسـت کـه بـا محوریـت     » صاحبیه«ای دیگر به نام  رساله، نامه وصیتعالوه بر  .1

  !(غجـدوانی،  زندگی خواجه ابویعقوب همدانی و نحوه آشـنایی غجـدوانی بـا او نگاشـته شـده اسـت      
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، بلکه ضـمن توصـیه بـه نـوعی انزواطلبـی، آنهـا را بـه عـدم         هکرد ن قدرت منع ابا صاحب
، 6، 5، وصیت نامـه (غجدوانی،  کرده استسفارش  ویامور دنیپرهیز از آمیزش با خلق و 

 ن سـاختار پراکنـدگی و فقـدا  رسد  نظر می به افزون بر این،. )27-1/28؛ کاشفی، 20، 15
مـانعی   ،از بهاءالدین نقشبند است پیشواحد که مشخصه سنت خواجگان  عملی و نظری

در  .بـود  ویـژه در حـوزه سیاسـت    هب گیری جریانی نیرومند و بانفوذ جدی بر سر راه شکل
 -ضور فعال نقشـبندیه در سیاسـت  از ح پس ویژه به -های بعد منابع نگاشته شده در دوره
 ای هـیچ اشـاره   ن قـدرت ابا صـاحب  برای همکاری و مصاحبتنی به عالیق شیوخ خواجگا

پـر واضـح اسـت کـه      نشان عدم تمایل آنها به امور سیاسی باشد.تواند  می که است نشده
شـیوخ   مایـه  دسـت  توانسـت  مـی  ،تـر خواجگـان   ارجاع به عالیقی مشابه در سـنت کهـن  

 .قـرار گیـرد  ن دادنـد،  های بعد عالقه زیادی به فعالیت سیاسی نشا نقشبندیه که در دوره
گانه خواجگان که هشت مـورد از آنهـا منسـوب بـه      یازدهاعتقادی اگر چه برخی از اصول 

تواند به مثابه مشوق باورمنـدان ایـن جریـان     می »خلوت در انجمن«غجدوانی است، اصل 
 کـه شود، اما شاهد کافی بـرای تأییـد این   صوفیانه به حضور فعال در جامعه در نظر گرفته

در گزارشـی   1در دست نیسـت. ، کرده و بیانگر دیدگاه اوستاو مطرح را اصول این  اساساً

                                                                                                                                        
سبب تردیدهای جدی که در انتساب این رساله به غجدوانی وجـود دارد   وجود این بهبا  .)70ـ101 "

) 10های بعد (محتمالً پس از سـده   های مطالب آن که عمدتاً در قالبی خیالی و در سده و نیز ناراستی
  تواند منبعی معتبر و دست اول در باره مطالعه احوال غجدوانی باشد. به نگارش در آمده است، نمی

گانه مذکور در متون نقشبندی به دو شخص خاص یعنی غجدوانی (هوش  یازدهموضوع انتساب اصول  .1
در دم، نظر بر قدم، سفر در وطن، خلـوت در انجمـن، یـادکرد، بازگشـت، نگـاه داشـت، یادداشـت) و        

 بیشـتر بهاءالدین نقشبند (وقوف عددی، وقوف زمـان، وقـوف قلبـی) بـدون هـیچ تردیـدی از طـرف        
 Algar, The؛ 54، قدسـیه : طـاهری عراقـی، مقدمـه    ـ (برای نمونه نک ن پذیرفته شده استپژوهشگرا

Naqshbandi Order, 133; Weismann, 14( کافی برای تأیید  در متون نقشبندی شواهد که حال آن؛
وجـود دارد، تـاکنون    تردید جدی بجز رساله مشکوک صاحبیه که در اصالت آن. این ادعا وجود ندارد

عـالوه   هدر دست نیست. ب کندیید أکه انتساب هشت اصل پیش گفته را به غجدوانی ت ر متقدمیهیچ اث
غجـدوانی،  ( برخی از اصول مذکور به ابویعقوب همدانی نسبت داده شده است ادر همان اثر نیز آشکار

ایـن هشـت اصـل، بـه      ،دهم هجری سده. در واقع اولین بار در رشحات نگاشته شده در )91، صاحبیه
اصول سه گانه به شواهدی نیز درباره نادرستی انتساب ).  1/38جدوانی منسوب شده است (کاشفی، غ

وقوف عـددی، وقـوف زمـانی و وقـوف     هنگام وصف سه اصل   به ،. در رشحاتدر دست استبهاءالدین 
 بدون اینکه آنها را به »این سه اصل از جمله مصطلحات این طایفه (خواجگان) است« آمده است قلبی

  !خواجـه «همـو در هنگـام وصـف اصـل وقـوف عـددی آورده اسـت         .شخص خاصی منتسـب سـازد  



 1398بهار و تابستان ، یکم، شمارۀ پنجاه و دوم، سال تاریخ تمدن اسالمیپژوهشنامه   130

)، به ارتباط این شـیخ خواجگـانی (پیـر و مرشـد بهاءالـدین      772از مقامات امیر کالل (م
به قـدرت بـا    دنیاز رس پیش موری، تبر این گزارشند) با تیمور اشاره شده است. بنانقشب
منـابع تـاریخی بـه ایـن     هرچنـد   .عنوی او برخـوردار شـد  و از حمایت م کرد دارید کالل
تا جـایی کـه بـه    نیز ایرادهای جدی دارد، گزارش  محتوای اینو  اند اشاره نکرده موضوع

اگـر  «موضوع مطالعه حاضر مرتبط است، کالل بنا بر همین روایت و بـا ایـن توجیـه کـه     
هـر گونـه پیشـنهاد    » مانـد  مـی  یدر حجاب بـاق  شانیا یکنند دعا لیم ایبه دن شانیدرو
   1.)29-32الدین،  (شهاب را رد کرد درباره امور دنیوی تیمور

حضـور   تـدریج، بـر   بـه  ،) و اولین نسل جانشینان او791م.از زمان بهاءالدین نقشبند (
 تأکیـد  »خلـوت در انجمـن  «فعال در جامعه و همچنین اهمیت وفاداری به اصولی چـون  

. موضـوعی کـه در دوره تیمـوری    )119السـالکین،   تحفه؛ همو،  54، قدسیهپارسا، ( .شد
 هـای سیاسـی و اقتصـادی نیـز گشـود.      پای باورمندان این طریقت را بـه حـوزه  تدریج  به

پژوهش حاضر در پی آنست که نشان دهد چگونه نوع ارتباط بهاءالدین نقشبند با علمای 
ترده جانشینان منازعات گس، او برای تقریب طریقت به شریعت و متعاقباً کوششدینی و 

زمینه الزم برای ورود گسـترده شـیوخ   نهم،  سدهویژه از نیمه دوم  هتیمور بر سر قدرت، ب
  مهیا ساخت. را نقشبندی به میدان سیاست 

ـ  های مختلف آن رغم مطالعات گسترده درباره طریقت نقشبندیه و شاخه به از ویـژه   هب
                                                                                                                                        

اله تعالی ارواحهم واقع است کـه فالنـی    بهاءالدین (نقشبند) فرمودند آنچه در کالم خواجگان قدس "
). خواجـه  48(همـان،   »مر فالنی را بوقوف عددی امر فرمود، مقصود ذکر قلبی است با رعایت عدد نـه 

؛ همـو،  119، السـالکین  تحفـه رسا نیز در مواردی که از این اصول یـاد کـرده اسـت (پارسـا،     محمد پا
به  رسد اصول منتسب نظر می به )، هرگز آنها را به شخص خاصی منسوب نکرده است.36، 29 ،قدسیه

کـه در طریقـت    اسـت های تصوف شرق جهان اسـالم   غجدوانی و نقشبند، دست آورد تدریجی جریان
کیمیـای  گونه ظهور یافته است. یکی از پژوهشگران روسـی، در پژوهشـی مبتنـی بـر      یننقشبندیه بد

، منابع اصول مذکور را در اندیشه غزالی و اساتیدش پیگیری کرده و به نتـایج جالـب تـوجهی    سعادت
 ).Khismatulin, 252-262  ـ کن(رسیده است 

در منـزل   شیکالل ک نیالد به نام شمس یخصشبه همراه  موریکتاب، از حضور ت نیاز هم یگرید تیدر روا .1
ارتبـاط داشـته    زیـ و با کالل ن در زمره صوفیان آن دوره بوده اًکه ظاهرشخص  نیشده است. ا ادیکالل  ریام

، سلسـله  طفرنامـه در  نیبا وجود ا. پدرش بوده است نیو همچن موریت ژهیمورد توجه و، ظفرنامهبنا بر  است،
نیـز   تزوکـات تیمـوری  در  ).1/223، ظفرنامـه ( اسـت  دهسـهروردی رسـی  الـدین   شیخ شـهاب به  یتصوف و
هایی درباره توجه تیمور به امیر کالل وجود دارد که البته بـه سـبب ماهیـت عمـدتاً غیـر تـاریخی اثـر         اشاره

  ).32، تزوکات تیموریتواند بدون شواهد قابل اطمینان دیگر، مورد اعتماد قرار گیرد ( مذکور، نمی
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ورود شـیوخ نقشـبندی بـه عرصـه      ایـی ای دربـاره چر    ، تاکنون مطالعه1سوی پژوهشگران غربی
در پـاریس بـا    1985انجام نگرفته اسـت. در همایشـی کـه در سـال      2سیاست در دوره تیموری

های سیاسی تاریخ نقشـبندیه   برگزار گردید، اگر چه برخی مقاالت به جنبه» نقشبندیه«محوریت 
امـا  ) Algar, “Political Aspects”, 123-152; Damrel, 269-288( اختصـاص داشـت  

الگـار در  . موضوع ورود تقشبندیه به سیاست در این دوره، چندان مورد توجه قرار نگرفت
، در مجموعـه مقـاالت همـایش    »های سیاسی تاریخ نقشـبندیه  جنبه« نوشته مفصل خود

ایـن طریقـت ارائـه داده    مذکور، نمایی کلی از حضور سیاسی نقشبندیه در طول حیـات  
گیری تا دوره معاصر در تمـام   (از ابتدای شکل مکانیی و زمان گستردگیسبب  است اما به

کلـی   هـای  انـد)، بـه اسـتثنای برخـی اشـاره      قلمروهایی که نقشبندیه حضور فعال داشته
)Algar, “Political Aspects”,151  ،(های ورود باورمندان این طریقت بـه حـوزه    زمینه

» طین در ایران بعد از مغـول صوفیان و سال«است. پاتر نیز در مقاله  بررسی نشدهسیاست 
سیاسی از جمله نقشبندیه و عالئق  انههای صوفی های رشد طریقت زمینه از تنها به برخی

قابل توجهی  ه). مطالعPotter, 78مغوالن اشاره کرده است ( آنها بعد از فروپاشی حکومت
و  های سیاسی حیات خواجه عبیـدهللا احـرار، شـیخ مشـهور نقشـبندی      جنبه بارهدرنیز 
 در آثار متعـدد خـود   3های او در این حوزه انجام شده است؛ به عنوان نمونه، گراس کنش

درباره شیخ مذکور، به چگونگی ورود او به میـدان سیاسـت نیـز پرداختـه اسـت (ادامـه       
اش دربـاره آسـیای    های متنوع مقاله). بارتولد، خاورشناس سرشناس روسی نیز در نوشته

ویژه عبیدهللا احرار بـا دربـار تیمـوری،     هشیوخ نقشبندی ب املمرکزی، گاه به تقابل و تع
پیشـینه   بـه اخیـر،   یـک از دو پژوهشـگر  هیچ این حال،  با .اشاره کرده است (ادامه مقاله)

  .اند رود نقشبندیه به سیاست، توجه جدی نکردهتاریخی و
 

 بندیارتباط بهاءالدین با علمای پرنفوذ: اولین گام برای حضور سیاسی شیوخ نقش
تواند، چرایی و چگـونگی ظهـور طریقتـی فعـال در      بررسی اقدامات بهاءالدین نقشبند می

های اجتماعی و سیاسی را از بستر سنت کم تحرک و عمـدتاً روسـتایی خواجگـان     حوزه

                                                                                                                                        
پیشـینه مطالعـات غربـی در ایـن بـاره      »  بررسی روند مطالعات نقشبندیه در غرب و روسیه« در مقاله. 1

  ).1-15(آرامجو،  بررسی شده است
های سیاسی نقشبندیه در هند و همچنین قلمرو عثمانی، موضوع مطالعـات متعـدد و متنـوعی     کنش. 2

 .)Gross and Urunbaev, 14, footnote 41ـ نک( بوده است
3. Jo –Ann Gross 
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قـرن  در  1حکومـت مـاوراءالنهر   یتحوالت ساختار بهاءالدین ضمن آگاهی ازنمایان سازد. 
بـرای حفـظ و    ،دینـی هـای   در نقـش و عملکـرد جریـان    و تغییرات صورت گرفته هشتم

 2)733-747قـزان سـلطان (حـک.    بـا شکسـت   کوشید. خواجگان صوفیانه تثبیت سنت
عـدم  مسـأله  مغـول،  یابی امـرای غیر  قدرتو  3،شاخه غربیآخرین خان قدرتمند جغتای 

 بـرای حـل  پیش روی صاحبان قدرت در ماوراءالنهر قرار گرفت. آنهـا   ،مشروعیت سیاسی
، ، یـزدی 14 شامی،( برای خویش منصوب کردند ای   دست نشانده ،مغول خان مشکلِاین 

؛ روشی که تا دوره تیمور و جانشینان نخسـت  )162؛ نظنزی، 1/184؛ حافظ ابرو، 1/250
)، 747-760(حـک.  امیر قـزغن . افزون بر این، از همان زمان او در ماوراءالنهر ادامه یافت

در  قـرار گرفـت.   مورد توجهنیز بیش از پیش  شریعت ،النهراءرمغولی ماوحاکم غیراولین 
؛ یـزدی؛  14شـامی،  منابع تاریخی شواهد زیادی از این رویکرد او مـنعکس شـده اسـت (   

بهتری نسبت بـه   اهل شریعت را در وضع). این شرایط 308، 1/188حافظ ابرو،  ؛1/251
  داد. قرار می صوفیانهای اعتقادی همچون  دیگر جریان
 دینـی گسترده با علمـای   مناسباتباید به ایجاد  ،بهاءالدین نقشبندأس اقدامات در ر

نظـری و عملـی    تأکیـد  )،324بخـاری،  ( بخارا اشاره کرد. اگر چـه در متـون نقشـبندی   
مـداران، امـری    ش بـرای نزدیـک شـدن بـه شـریعت     کوشبهاءالدین نقشبند بر شریعت و 

نظـر   امـا بـه   4ن تفسـیر شـده اسـت،   رویکرد سنتی جریان خواجگـا  جهت با همطبیعی و 

                                                                                                                                        
دوزی روی  زردوزیْ گـل ( که مدتی در بخارا به همراه پدرش به شـغل نقشـبندی   بهاءالدین بعد از این .1

سلطان بن ییسور، آخرین خـان جغتـایی     سالگی به خدمت قزان 18اشتغال داشت، در حدود  )پارچه
 ن پیوسـت )، به سنت صوفیانه خواجگـا 747-760در آمد. او  بعد از شکست مخدومش از امیر قزغن (
با تحوالت سیاسـی مـاورالنهر    بهاءالدین رو . از اینکه از پیش نیز با برخی از شیوخ آن آشنایی داشت.

و رد تردیـدهایی کـه در ایـن بـاب از جانـب برخـی        مغول خانخدمت نقشبند به  (درباره بیگانه نبود
  )..Masatomo, 745-748ـ پژوهشگران مطرح شده است نک

 شـده اسـت. امـا    دانسته سلطان دوره حکومت قزان ،،این تاریخ ره تیموری عمدتاًدر منابع تاریخی دو .2
های باقی مانده از دوره این پادشاه، حکومت او را  ای مبتنی بر سکه اخیرا پژوهشگری ژاپنی در مطالعه

  ).Masatomo, 745-748 ( ) دانسته است741/742 -747محدود به  پنج تا شش سال (
بخـش تقسـیم شـد. بخـش غربـی،       رمشیرین خان، خان نشـین جغتـای بـه دو   . در پی کشته شدن ت3

  ).46 برآمدن تیمور، منز، .ـ نک(گرفت.  النهر و بخش شرقی، مغولستان را در بر می ماوراء
 ای حنفی مـذهب  صوفی العمل بهاءالدین به شریعت و سنت را عکستوجه ویژه  پژوهشگران،برخی از  .4

. طـاهری عراقـی، مقدمـه قدسـیه،     ـ نکـ ( اند دانسته آن زمان وف شیعیدر برابر جریان رو به رشد تص
  !هـای شـیعی   اع از ادعای اخیر یعنی رشد گرایشتواند در دف ها می از گزارش ). اگر چه برخی25ص
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ایـن   اتخـاذ  در شرایط سیاسی جدید ماوراءالنهر بعـد از سـقوط خـان جغتـایی    ، رسد می
حاکمیـت   یـافتن  گونه که پیشتر اشـاره شـد، بـا پایـان     نبود. هما ثرمؤ رویکرد بهاءالدین

خوانین مغول و برآمدن بحران مشروعیت سیاسی در بـین جانشـینان غیـر مغـول آنهـا،      
ن ابـیش از پـیش مـورد توجـه صـاحب      عنوان عامل مشروعیت بخش سیاسـی،  ت بهشریع

. در این میان اگر چه تصوف در دوره مغول از آزادی و برابری بـا دیگـر   قدرت قرار گرفت
سبب آن و نیز برخـی از عوامـل دیگـر، گسـترش      و به ر نبودی اعتقادی برخورداها جریان

ن ااط شهری و مهم، ایـن فقهـا و متشـرع   ما در نق، ا)Potter, 77-78( ه بودیافتمطلوبی را 
آمدند. بنابراین طبیعی بود کـه بـا    شمار می اسالم به  بودند که همچنان نمایندگان رسمی

هـای مـوازی    عنوان عاملی مشروعیت بخش، جریـان  به شریعتن قدرت از احمایت صاحب
  1د.نشیده شوبه انزوا ک مورد غضب و انتقاد بودند،دیگر همچون تصوف که معموالً 

کردنـد،   شیوخ خواجگان که تا زمان بهاءالدین عمدتاً در نقاط روسـتایی فعالیـت مـی   
 ن و، متکلمـا اسـالم و نماینـدگان آن یعنـی فقهـا      کمتر توانسته بودند با جریـان رسـمی  

ن تعامل داشته باشند. در حالی که بهاءالدین نقشبند در بخارا این فرصت را یافـت  امحدث
نه تـداوم سـنت خواجگـان را در    ، زمیدینیهای  ارتباط با دیگر جریان که ضمن برقراری

در میـان اولـین    که در نتیجـه تـالش بهاءالـدین،    افزون بر این 2فراهم سازد. ،جدید وضع

                                                                                                                                        
د نقش این امر به  در تصوف آن دوره ارائه شود، اما هیچ " نوع ثر در ؤعنوان عاملی م گونه شاهدی مویّ

بهاالـدن   مرتبط بـا های  که در تذکره ، در دست نیست. ایننسبت به شریعت و سنت رویکرد بهاءالدین
های احتمالی او در این باب نشده است، قابل تامّل است. ایـن   ای به نگرانی ترین اشاره نقشبند، کوچک

ر هرات، های حکومت تیموری، رشد تمایالت شیعی به طور خاص د در حالی است که در واپسین سال
وضوعی که بی العمل جدی صاحبان قدرت و علمای دینی درباری را به همراه داشت. م و عکسنگرانی 

  باشد. ،ارتباط با ظهور تدریجی صفویان شیعه مذهب در ایران توانست بی تردید نمی
عنـوان نمونـه در دوره    جا بوده است. به به دهد این نگرانی کامالً شواهد زیادی وجود دارد که نشان می .1

هـای صـوفی از جانـب فقهـا و علمـای دربـاری مـورد         شاهرخ بر هرات، بسیاری از شخصیت تحاکمی
  تفتیش و مواخذه قرار گرفتند که در بعضی موارد منجر به تبعید و اخراج آنها از هرات  شد از جمله: 

طلـع:  خاطر شعری بـا م  به  )؛ تکفیر موالنا حسین خوارزمی169ترکه اصفهانی، تکفیر ابن ترکه اصفهانی (
  )185ای در همه عالم پیدا تو و پنهان تو       هم درد دل عاشق هم اصل مداوا تو ( نوایی، 

که در میان خواجگان رایج بود و از منظر علمای دینی نوعی بدعت محسـوب   را  او بسیاری از رسومی. 2
رد. در ایـن میـان   ک نه عمل میاباره آنها بسیار محتاطممنوع کرد یا دست کم در اظهار نظر در ،شد می
سـماع و   کر جهری و همچنین اظهار نظـر محتاطانـه دربـاره   توان به کنار گذاشتن ذ طور خاص می به

  )Aramjoo, 2018 :ـ (نک موسیقی یاد کرد
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ــرادی چــون خواجــه محمــد پارســا  ــا  از اخــالف( )822(م. نســل جانشــینان او اف موالن
کـه   ندحضور داشـت  )851تا  838(م.  و خواجه یعقوب چرخیالدین کبیر بخاری)  حافظ

و ضمن  خود را به پایان رسانده بودند یو مدرس  پیش از پیوستن به او، تحصیالت رسمی
منـد تثبیـت    نقشـبندیه را در قـالبی نظـام    خواجگـان ساختار نظـری  متعدد،  نگارش آثار

پویا بـا جامعـه    به مرحله شهری و برقراری ارتباط سنت خواجگانجدی با ورود  1.ندکرد
ست نیز بیش بخارا، زمینه حضور فعال پیروان بهاءالدین در جامعه و سیا  ذهبی و علمیم

، موالنا حسام الدین خواجـه یوسـف، از   انیس الطالبینبر روایتی از از پیش فراهم شد. بنا
) به نماینـدگی  768 د، زمانی (احتماالًی که به خواجه نقشبند پیوسته بوعلمای سرشناس

ی بخارا که قصد داشتند بر حاکم وقت شورش کننـد، از بهاءالـدین   از طرف برخی از اهال
از آنهـا   ظـاهر در کـم   او نیـز دسـت   و درخواست کرده بود که با شورشیان همراهی کنـد 

در بخارا که بـه نوبـه خـود در     پی آمد دیگر فعالیت نقشبند. )231بخاری، ( حمایت کرد
 مـوثر افتـاد، نقـش پیـروان او    های فعالیت سیاسی طریقت نقشـبندیه   گیری زمینه شکل
هـای علمـای    گیـری  شریعت در مقابل مواضع غیردینی حکام یـا سـهل   عنوان مدافعان به

درباری بود. در واقع از یـک سـو شـیوخ خواجگـانی پیـرو بهاءالـدین نقشـبند، بـه          دینیِ
خواجه محمد پارسا که در زمینه علوم شرعی نیـز دانـش   استثنای موارد معدود همچون 

نبودند و از سوی دیگـر، رعایـت   از تحصیالت مدرسی برخوردار  ای داشت، عمدتاً   گسترده
واقـع شـده بـود. آنچـه      ،مورد قبول این جریان نعنوان اصل بنیادی جانبه شریعت به همه

فقهـی  -هـای کالمـی   مذهب گویی و عالقه به ستیزه«عنوان  از پژوهشگران از آن بهبرخی 
حاصـل تـدریجی ایـن     )،24انـد (مایـل هـروی،      کـرده  در طریقت نقشبندیه یاد» ای   فرقه

 کـه نقشـبندی  -شـیوخ خواجگـانی   امـر در تقابـل میـان    رسد ایـن  نظر می ارتباط بود. به
گیـری   و در رعایت ظواهر شریعت سـخت  در نواحی روستایی فعال بودند همچنان بیشتر
نسـبت بـه    که بنا بر ضرورت، با تسـامح بیشـتری   با علمای دینی شهری 2،زیادی داشتند

                                                                                                                                        
، قدرت، سیاست و مذهب؛ منز، 70-76طاهری عراقی، مقدمه قدسیه،  .ـ (نکبرای اطالع از آثار پارسا  .1

  ).Paul, ”Charkhi”, 19. ـ (نکای آگاهی از آثار چرخی بر)؛ Subtelny, 90-91؛ 118
رویکرد نقشبندیه به شریعت باعـث شـد کـه از ایـن پـس       اینکه بارتولد اشاره کرده است  گونه همان .2

که در دوره مورد ی در حالعنوان نمونه  بهمتمایز گردد.  النهر از تصوف دیگر مناطق کامالًاءتصوف ماور
گرفتند  های صوفیه نسبت به شریعت موضع می  گیری عت در مقابل برخی سهلان، اهل شرینظر در ایر
آن  النهر این صوفیان بودند که با رفتارهای معارض با شریعت حکومت و علمای دینی حـامی اءدر ماور

. بارتولـد بـرای مجـزا سـاختن تصـوف       )Ulughbek I yego vremya,121-122( کردنـد  مخالفـت مـی  
  ).Ibid, 174(یاد کرده است  »درویشیزم«ریانات صوفی، از آن با عنوان النهر از دیگر جاءماور
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دسـت کـم از دوره حکومـت    . اسـت مـوثر بـوده    کردنـد،  مواضع دینی حکام برخورد مـی 
های شیوخ نقشبندی با حکومت سـمرقند و علمـای دینـی     بیک، شواهدی از مخالفت الغ

  مدافع آن در دست است (ادامه مقاله).
ــ )771- 791( الــدین حــدود دو دهــهءبها  د.از حیــاتش را در دوره حکمرانــی تیمــور گذران

ها و شرایط وقت، ایـن ارتبـاط    هرچند، اطالعی درباره ارتباط آنها در دست نیست، اما بنابر زمینه
محتمل است. از طرفی، تیمور به حاکمیت خاندان امیر قزغن که مخـدوم پیشـین بهاءالـدین را    

ها، شواهدی مبنی بـر خشـم بهاءالـدین از خانـدان مـذکور دیـده        و در تذکره به قتل رسانده بود
، پایان داد. دور از ذهن نیست که همین موضوع، بهاءالدین و پیـروانش را بـه حکومـت    1شود می

هـای   وقت نزدیک ساخته باشد؛ از جانب دیگر، سیاست دینی تیمـور و احتـرام او بـه شخصـیت    
کـه   توانسـت، ایـن ارتبـاط را تسـهیل کنـد. ایـن       دینی و پر طرفدار و جلب حمایت آنها نیز مـی 

) داماد و خلیفه بهاءالدین نقشبند، با تیمور یا منصـوبان او در مـاوراءالنهر   802(م. عالءالدین عطار
تواند مؤید این نظر باشد. هر چند با توجـه بـه فقـدان اطالعـات،      ارتباط داشت (ادامه مقاله)، می

توان نظر پژوهشگران مبنی بر اینکه تیمور از باورمندان طریقت صوفی نقشبندیه بـود (منـز،    نمی
 ) را تأیید کرد.  35، مدن و فرمانروایی تیموربرآ

 
  و ارتباط با حکومتنخستین نسل جانشینان بهاءالدین 

هندوان از دنیـا رفـت. روسـتای    در زادگاهش، روسـتای قصـر   791 دربهاءالدین نقشبند 
. )1/100 ؛ کاشـفی، 394، نفحـات جـامی،  ( عارفان نام گرفتبه افتخار او قصر مذکور بعداً

 در گرفــت ویوفــات بهاءالــدین بــر ســر جانشــینی      کــه بعــد از رقابــت پنهــانی  
)Khismatulin,“Jamis statement, 329-333( شاهدی بر میراث قابـل توجـه    ،تواند می
شـود. اگـر چـه      بـرای پیـروانش در نظـر گرفتـه     ،اعتبـار و نفـوذ   پس از کسبخاصه ، او

                                                                                                                                        
با یکی از شیوخ صوفی نسف را از آن جهت که با شخصی بـه نـام امیـر     خود عنوان نمونه او ارتباط به .1

ابوالحسن محمـد  و از سرگیری آن را منوط به ترک مالزمت او نمود ( ود قطع کردعبدهللا در ارتباط ب
طور مشخص در روایت مورد نظر از هویت ایـن امیـر سـخنی بـه      ). اگر چه به.50محمد علی، باقر بن 

) جانشین امیر 760-761میان نیامده است اما دور از ذهن نیست که این شخص همان امیر عبدهللا (
النهر بـه دسـت گرفـت    اءبه دنبال کشته شدن پدرش قـدرت را در مـاور   760قزغن باشد که در سال 

یاد شـده اسـت   ضمن اینکه در جایی دیگر نیز از برخورد سرد او با امیر عبدهللا  .)1/308و، (حافظ ابر
؛ 266-267بخـاری،  طور مشخص منظور فرزند و جانشین امیر قزغن بـوده اسـت (   که البته این بار به

  ).147ابوالحسن محمد باقر بن محمد علی، 
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 أکیـدکرده بـود  ت بهاءالدین در چند مورد به روشـنی بـر خالفـت خواجـه محمـد پارسـا      
داماد و مریدش عالءالدین محمـد عطـار   اما  )16؛ جامی، خالصه انیس، 1/103کاشفی، (
  1.شدکه البته از جانب خواجه محمد پارسا نیز مورد قبول واقع  به جانشینی رسید بود

 در. پارسا که در دست استعطار و پارسا با حاکمان وقت تیموری شواهدی از ارتباط 
، فرزنـد ارشـد عالءالـدین محمـد     )826(م حج با خواجه حسن عطار در مسیر سفر 822
کند که خواجه حسن به بعضی از امرای  هایی یاد می نامه دیدار کرده بود، از سفارش عطار

بر همـین گـزارش، پارسـا ضـمن ابـراز      سنغر راجـع بـه او نگاشـته بـود. بنـا     شاهرخ و بای
باکی نیست، بابای ایشـان نیـز   «: ناخرسندی از این اقدام خواجه حسن، به اصحابش گفت

توان  کم می همین گزارش دست بنا بر .)280نیشابوری، ( »اند  کرده ها می گاهی این چنین
  .به برخی از مراودات میان عطار و جانشینان او با صاحبان قدرت در ماوراءالنهر پی برد

ـ    ه حاکمیـت  عطار پیش از پایان حکومت تیمور از دنیا رفت اما پارسـا جـدای از تجرب
در  های تیموری بعد از وفـات او گذرانـد.   تیمور، بیش از یک دهه را در منازعات شاهزاده

جانـب شـاهرخ را   پارسا تسلط خلیل سلطان بر ماوراءالنهر و اختالفات شاهرخ با او،  دوره
انـد    کـرده برخی منابع به مکاتبات پارسا با شـاهرخ علیـه خلیـل سـلطان اشـاره       2گرفت.

  ). 108ـ1/109کاشفی، (
سـبب   بـه این منطقه،  حکومتبیک به  هرخ بر ماوراءالنهر و انتصاب الغبعد از غلبه شا

در مقـام مخـالف    ،های دینی حاکم مذکور، شیوخ نقشبندی بخارا همچون پارسا سیاست
حـافظ ابـرو،   رغـم توصـیه شـاهرخ بـه رعایـت شـریعت (       به 3ظاهر شدند. ،دربار سمرقند

                                                                                                                                        
الطـالبین نشـان    تحریر مفصل و موجز انـیس ر باب دو همانگونه که خسمتولین در پژوهش اخیرش د .1

گیـری شـکاف بـین طرفـداران      است که پارسـا جهـت جلـوگیری از شـکل    داده است، بسیار محتمل 
 Khismatulin, Jamisبهاءالدین حاضر به پذیرش بی قید و شرط جانشینی عالالدین عطار شده باشد (

statement, 16 .(  
) این اقدام 114-117درت، سیاست و مذهب در دوره تیموری، پژوهشگران (منز، ق از برخی نوشته به .2

خارا بدانیم و او به عنوان عضوی از خاندانی مالک و سرشناس در ب اقتصادی ثر از منافعمتأ چه پارسا را
در اصل موضوع هیچ تفاوتی نخواهد داشت. چرا  ،عنوان شیخی صوفی و معترض چه حاصل نقش او به
توانسـت بـرای    که پارسا برای این کنش سیاسی داشته است، این موضوع مـی ای  که فارغ از هر انگیزه

  هایی مشابه باشد. فعالیت انجام ، نوعی جواز ،پیروان او و باورمندان طریقت نقشبندیه
 Ulughbek i yego(است  دانستههای دینی الغ بیک  مرکز مخالفان سیاستدرستی بخارا را  بارتولد به .3

vremya, 124 که مرکز حضور شیوخ نقشبندی از جمله پارسا و پیروان آنها بود.). جایی  
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های مربوط به دو کرسی هـرات و سـمرقند در ایـن دوره بـه      از مقایسه گزارش، )3/309
و تفاوت فضـای مـذهبی حـاکم بـر ایـن دو       توصیه پدربیک به  عدم پایبندی الغ ،روشنی

بی شـدید  هـای مـذه   سـبب سیاسـت   هویداست. در واقع شرایط هرات به کرسی حکومت
با آنچه بـر   ،شد عملیاتی می داشتند، اختیارات فراوان انی کهشاهرخ که به کمک محتسب

گذشت، تفـاوت چشـمگیری داشـت. در حـالی کـه در       بیک می حاکمیت الغدوره سمرقند در 
در سـمرقند   1کردنـد،  هـای شـراب را جمـع مـی     ها خمـره  هرات، محتسبان از منازل شاهزاده

 شد، بدون شراب و موسیقی نبـود  االسالم برگزار می که با حضور امثال شیخ  های رسمی جشن
ـ     بـه  ،الخطـاب  فصـل . انتقادات پارسـا در  )245نیشابوری، (  اری،وعـاظ،  قضـات و علمـای درب
، ابطـ فصـل الخ پارسـا،  باشـد ( شرایط مذهبی حاکم بر سمرقند نشانه نارضایی او از تواند  می

به سـمرقند   ،بیک زودی پارسا به دستور الغ ههمین موضوع موجب آن شد که باحتماالً  .)351
ایـن  . )106- 1/108کاشـفی،  ( مورد آزمون قرار گیـرد  ،ی دربارفراخوانده شود و از جانب علما

بـه همـین مـورد محـدود نشـد.       نقشـبندی، بیک و علمای دربـار او بـا شـیوخ     الغ  هایرفتار
بیک با یکی دیگـر از مریـدان خواجـه بهاءالـدین نقشـبند،       هایی از رفتار تحقیرآمیز الغ گزارش

  ).227نیشابوری، ( یعنی موالنا نظام الدین خاموش، در دست است
  

   های تیموری منازعات شاهزادهشیوخ نقشبندی و 
بیـک تنهـا فرزنـد     . الـغ دوره آشوب در قلمرو تیموری نمودار شد 850دربا مرگ شاهرخ 

زنده شاهرخ، جـدای از درگیـری بـا فرزنـدش عبـداللطیف، در مـاوراءالنهر بـا تحرکـات         
هرات، کرسـی   .)4/682، سمرقندی عبدالرزاقابوسعید، دیگر مدعی قدرت نیز روبرو بود (

الدولـه و   ی تیمـوری همچـون سـلطان محمـد، عـالء     هـا  بین دیگر شـاهزاده  نیز خراسان
 ،همـان شـد (  ابوالقاسم بابر، فرزندان بایسنغر و برخی امرای تیموری دست به دسـت مـی  

در جنگ با فرزندش عبداللطیف شکست خورد و به قتـل   853 دربیک  الغ). 4/676-680
. عبداللطیف در دوره حکومت پدر، آنگاه که تنها حاکمیت بلـخ در  )4/686 ،مانه( رسید

. )4/670، انهمـ ( لغـو شـود  مالیـات تمغـا    داد علیه پدر، دستور  اختیارش بود در اقدامی
یعت مخالفان زیـادی داشـت، امـا    شرعی، در میان اهل شرسبب ماهیت غیر مالیاتی که به

                                                                                                                                        
سیس کرد و ضـمن ملغـی سـاختن یاسـای مغـولی و      أدر هرات مدرسه و خانقاهی ت 813 درشاهرخ  .1

بـا  داد دسـتور  دوبـاره   844 در. یکبار دیگر نیز ممنوع شودشرب خمر داد جایگزینی شریعت، دستور 
 )3/495عبدالرزاق سمرقندی، ( ، برخورد شودخاطیان درین باب
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ایـن اقـدام عبـداللطیف و     1کـرد.  م پوشـی نمـی  آوری آن چشـ  گـاه از جمـع   بیک هیچ الغ
نزدیـک شـدن بـه علمـای      جهتهایی که بعد از استقرار در حکومت سمرقند در  شکوش

که به ادامه سیاست مذهبی پدرش تمایل نداشت. با وجـود   دهد میمذهبی داشت، نشان 
رخـی  سبب استبداد بیش از حد و شاید کینه ب نیافت و به این، حکومت عبداللطیف دوامی

. عبـدهللا بـن   )4/695 ،همـان ( از امرای پدرش در همان سال اول حکومت به قتل رسید
ابراهیم سلطان که بعد از او حکومت سمرقند را در اختیـار گرفـت، اگـر چـه از حمایـت      

امـا   2بـود  همچون شیخ االسـالم برخـوردار   در سمرقند ارذی تأثیرگها شخصیتاز برخی 
ه پیشتر در هنگامـه نبـرد میـان    ابوسعید روبرو شود کناچار بود با رقیب سرسختی چون 

عبـدهللا  هرچنـد  شی ناموفق برای کسـب قـدرت کـرده بـود.     کوشبیک و عبداللطیف،  الغ
ـ   زودی در جریـان نبـردی    هتوانست اولین حمله ابوسعید به سمرقند را خنثی کند، امـا ب

  .)4/707 ،همان( شکست خورده و به قتل رسید با او دیگر
ی هـا  سیاست نسبت به ی عمومیبیک از نارضای نان الغهمانند دیگر جانشی ابوسعید که
برای گرفتن قدرت، بـا   کوششگاه بود، از همان ابتدای کار و در جریان آبیک  مذهبی الغ

کرد  کوشش، بیک الغ مذهبی های و مخالف سیاست برقراری ارتباط با نیروهای تأثیرگذار
شـیخ پرنفـوذ   ـ احـرار   عبیـدهللا   از این جهـت . کندتا حاکمیت خود را تضمین و تثبیت 

  مورد توجه ویژه ابوسعید قرار گرفت. ـ مالکی سرشناس در ناحیه تاشکند نقشبندی و
نهم، شیوخ نقشبندی و پیروان آنها، عالوه بر مـاوراءالنهر، در دیگـر    سدهدر نیمه دوم 

از  پـس هاءالـدین  نقاط قلمرو تیموری نیز حضور داشتند. اگر چه، اولـین نسـل پیـروان ب   
ـ        زودی خـط   هوفات او، بر پیشوایی واحد توافـق کردنـد، امـا اخـالف و جانشـینان آنهـا ب

 نفـوذ وحضـور  توسعه روزافزون قلمرو  ،پیش گرفتند. در واقع درسیرهایی مجزا و موازی 
نقشــبندیه، مــانع از انســجام، یکپــارچگی و همچنــین پــذیرش رهبــری واحــد در بــین  

النهر اءدر شـهرهای مختلـف مـاور    تنهـا شد. پیروان نقشبند، نـه   جانشینان بهاءالدین می
های نخست، نفوذشان به شهرهایی ورای حدود آن نیز  حضور داشتند، بلکه از همان سال

                                                                                                                                        
باعث بر این چیز (بر انداختن تمغا توسط عبداللطیف) آن بود که میرزا الغ بیک در باب حصول وجوه « .1

  ). 4/32 (خواندمیر،» تمغا و زکات مبالغه بسیار داشت
خواجـه   الدین اعظم، سلطان علماء العالم، برهاناألسالم  مرقند رسید، جناب شیخچون خبر فتح به س« .2

عظـیم   یاللّه کمال اخالص به ظهـور آورده غلـو   بقاه که در جانب میرزا سلطان عبداللّه و ا سلمه موالنا
  ).4/711سمرقندی،(عبدالرزاق  »داشت قاصد خراسان گشت
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رسید. عالوه بر فقدان شواهدی مبنی بر پایبندی خلفا و جانشینان عطار، پارسا و چرخی 
بـر پیـروی از شـیخی     ـ  تباط نیـز بودنـد  که گاه با هم در ار ـ  (خلفای بهاءالدین نقشبند)

ـ       واحد، گزارش  رای مثـال هایی مبنی بر وجود چالش میـان آنهـا نیـز در دسـت اسـت. ب
توان به اختالف خواجه عبدالملک (فرزند ابونصر پارسا و نواده خواجه محمد پارسا) بـا   می

ریشـه   ورتاً). ضر620عبیدهللا احرار، خلیفه خواجه یعقوب چرخی اشاره کرد (موالناشیخ، 
این اختالفات، رقابت بر سر پیشوایی طریقت نبود و چه بسا عامل آن، مسائل شخصـی و  
خاندانی بود. در واقع این مرحله حیات نقشبندیه، با خطوطی موازی از شیوخ نقشـبندی  

شود که گاه از آنها به عنوان عالئیـه (جانشـینان عالءالـدین     مشخص می آنهاو جانشینان 
؛ McChesney, 272-273ئیه (پیروان خواجه محمد پارسا) یاد شده اسـت ( عطار) و پارسا

  )1/161،169کاشفی، 
چـون یعقـوب چرخـی    کسـانی  نهـم،   سـده نیمـه دوم  در در میان شیوخ نقشـبندی  

به تربیت مریدان اشتغال داشتند و برخی دیگر عالوه بـر آن، از ارتبـاط بـا     تنها) 851(م.
) در بلـخ از نفـوذ   865ند. خواجه ابونصـر پارسـا (م.  کرد صاحبان قدرت نیز خودداری نمی

قابل توجهی بهره مند بود و گاه با حکام تیموری همنشین بـود (عبـدالرزاق سـمرقندی،    
ها قبـل در دسـتگاه شـاهرخ مـورد احتـرام       الدین عطار نیز از مدت الء). فرزندان ع4/736

دیگر شهرهای خراسـان نیـز   بودند و به همین سبب عالوه بر ماوراءالنهر در هرات، بلخ و 
. اما در ماوراءالنهر، عبیدهللا احرار، بیش از دیگر 1)159ـ1/160پیروانی داشتند (کاشفی، 

شیوخ نقشبندی فعال بود. او افزون بـر اینکـه بـه عنـوان شـیخی نقشـبندی، مریـدان و        
 لحـاظ  بـه تجارت و زراعت در والیت تاشکند،  سبب اشتغال به بهطرفداران زیادی داشت، 

داد تـا   کرد. همین شرایط به او فرصت می توان اقتصادی نیز شرایط مطلوبی را تجربه می
های تیموری، تاثیرگذار باشد. احرار که از مخالفان مذهبی سـمرقند   در منازعات شاهزاده

هـای  تیمـوری، بـه دنبـال      ، ضمن حمایت از ابوسـعید در منازعـات قـدرت شـاهزاده    بود
 ،اوم با دستگاه قدرت در مـاوراءالنهر قـرار گرفـت و در نتیجـه    پیروزی او، در ارتباطی مد

                                                                                                                                        
کاشفی در رشحات به نقل از احرار آورده است که چگونه خواجه حسن عطار یکی از مریـدانش را بـا    .1

). 2/394سعید (از امرای الغ بیک) نوشت، وارد دستگاه حکومـت کـرد (کاشـفی،     سفارشی که به امیر
فرزند او خواجه یوسف عطار نیز در شمار اشخاص نزدیک به الـغ بیـک بـود (عبـدالرزاق سـمرقندی،      

). او در زمان ابوسعید تیموری نیز در ارتباط با دستگاه قدرت بود و حتی در موردی به عنـوان  4/651
  ).4/72جرای درگیری های جهانشاه ترکمان و ابوسعید) خدمت کرد (خواندمیر، ایلچی (در ما
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 داشـت نقش قابل توجهی در تقویت نظری و عملی حضور نقشبندیه در حـوزه سیاسـت   
(ادامه مقاله). پیش از پرداختن به این امر، بررسـی پیشـینه زنـدگی و عوامـل مـوثر بـر       

  مواضع سیاسی احرار ضروری است.
 

  زمینه فعالیت سیاسیعبیدهللا احرار: زندگی و 
 در خاندانی سرشناس و بانفوذ در باغستان تاشکند بـه دنیـا آمـد    806 عبیدهللا احرار در

شـیخ عمـر    ؛. خاندان مادری او سابقه گرایش به تصـوف داشـتند  )390-2/391کاشفی، (
بودند کـه شهرتشـان در بخـارا بـه      یصوفیان )755(م. و فرزندش خاوند طهور  باغستانی
. در خانـدان پـدری احـرار،    )369-2/370، همـان ( نیز پیروانش رسـیده بـود   بهاءالدین و

های صوفیانه، شواهدی مبتنی بر اشتغاالت سیاسی و اقتصـادی نیـز بـه     افزون بر گرایش
الـدین شاشـی (جـد پـدری احـرار)،       ، خواجه شهابرشحاتبه گزارش خورد. بنا چشم می
از خـدمت خواجـه    مـثالً . )2/386 ،(همـان  تجارت اشتغال داشـت  به زراعت و گاه بیشتر

، همـان ( از امـرای تیمـور یـاد شـده اسـت      محمد، عموی احرار به امیر خداداد حسـینی 
بیشـتر تحـت    ،ی نخستین زندگانیها دهه کم در . احرار دست)3/580؛ خواندمیر، 2/389

ی صـوفیانه  هـا  گرایش چه بسا همین امر در ایجاد 1تأثیر خاندان مادری خود قرار داشت.
کـه بـه پیشـنهاد خـال خـود،       ای مانـد  مدرسه درثر بوده است. احرار تنها چند ماه مؤ او

به قصـد برخـورداری از محضـر     ،زودی هب . ویخواجه ابراهیم شاشی، راهی آنجا شده بود
ر ایـن زمـان بـه    او د ،رشـحات به گزارش . پرداختماوراءالنهر به مسافرت  صوفی مشایخ

سمرقند (نزد موالنـا   ویژه به، در ماوراءالنهر را دو سال )860(م. الدین کاشغری همراه سعد
و دیگر  الدین شاشی) لدین غجدوانی و موالنا حساماء) و بخارا (نزد عالالدین خاموش نظام

عـازم   839 دراحـرار   .)416، 414، 413/ 2، انهمـ ( گذرانـد  شاگردان بهاءالدین نقشبند
 زیـادی  رقند و هرات با هم تفاوت. فضای مذهبی حاکم بر سم)2/416، انهم( هرات شد
از گذشـته  سـال   29سال پس از فـتح هـرات توسـط تیمـور و      46 ـ  . در آن زمانداشت

هـای   هرات محل حضور بسیاری از طالبان علم و معرفت بود. تجربـه  ـ  فرمانروایی شاهرخ
                                                                                                                                        

حضرت ایشان را بعـد از تولـد، پـدرِکالن و    « آورده است کهخوارق عادات احرار موالنا شیخ در رساله  .1
در ادامـه همـین   . »انـد  فرمـوده  خردی ایشان وی را خدمت میاند و از  ختهمادرِ کالن پرورده، کالن سا

تـر  که شش تغایی (دایی) داشتم که همـه از مـن کـالن     با وجود این«یت از قول احرار آمده است: روا
. از لفـظ تغـایی کـامال    »فرمودند آید به من می ها که از دست من می بودند، پدر کالن من اکثر خدمت

  آشکار است که خاندان مادری احرار مورد نظر بوده است.
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از  های اعتقادی خـارج  بیک و کارگزارانش با جریان ایندی که احتماالً از برخورد الغناخوش
از فضای دینـی هـرات،    اوبایست در رضایت  القاعده می کنترل دربار سمرقند داشت، علی

کـه بـه    سـبب اتهـامی   از شیوخ احرار، بـه الدین خاموش،  ا نظامتأثیر نبوده باشد. نه تنه بی
نیشـابوری،  ( بیـک واقـع شـده بـود     شدت مورد تحقیر و تنبیه الـغ  فرزندش زده بودند، به

ار بـه همـراه تعـدادی دیگـر از     مـورد در شـهر تاشـکند، خـود احـر     ، بلکه در یـک  )227
 ،در هـرات  ).2/394کاشـفی،  ( بیک فراخوانده شده بـود  مورین الغأاز جانب م ها زاده شیخ

الدین خوافی  ) و زین857های سرشناس یعنی بهاءالدین عمر (م. احرار نزد دو تن از چهره
های این دو بر  رغ از تأثیری که آموزه. فا)425ـ2/428همو، ( ) رفت و آمد داشت838(م.

و  شخص احرار و تحوالت فکری او داشت، مسلم اسـت کـه پـنج سـال اقامـت در هـرات      
ویژه نحوه ارتباط علما و صوفیان بـا   هبا فضای کلی فرهنگی و سیاسی این شهر، بآشنایی 

ـ      ه صاحبان قدرت، تأثیری قابل توجه بر روزهای پـیش روی احـرار و مواضـع او نسـبت ب
گونه ارتباطات بر جا گذاشت. او که خیل طرفداران این شـیوخ و البتـه اقبـال امـرا و      این

بـرای رفـع و    ،که آنهـا از قـدرت خـود    این بهدید، بعداً  حتی خود شاهرخ را به ایشان می
در واقـع تجربـه دو محـیط     1گرفـت.  کردند، خرده می رجوع مشکالت مردم استفاده نمی

ایـن فرصـت را بـه احـرار داد تـا       ،سـمرقند) در یـک دوره کوتـاه   متفاوت (هرات و  کامالً
بایـد بـر عهـده بگیـرد از      توانست و می همزمان در مورد وظایفی که یک شیخ صوفی می

. کمبود موقوفات به شریعت از سوی دیگر بهتر بیندیشد حاکم،یکسو و ضرورت پایبندی 
دان شـیوخ را فـراهم سـازد،    ن علـم و مریـ  اهرات که بتواند مخارج زندگی طالبمعتبر در 

کـه بـه    بعـدها هنگـامی   رو ایـن  از گاه از خـاطر احـرار نرفـت؛    موضوع دیگری بود که هیچ
احـرار  . )296نیشـابوری،  ( کـرد  مریدانش را از سفر به هرات منع می، ماوراءالنهر بازگشت

رغـم آشـنایی    رفت و بـه  ه سراغ خواجه یعقوب چرخیب در آخرین سال اقامت در هرات،
 رسـماً  خواجه یعقـوب وسیله  به تنها در این زمان بود که تر با دیگر پیروان بهاءالدین،یشب

  .)2/430، کاشفی( وارد جریان خواجگان نقشبندیه شد
تـا روی کـار    834زندگی احرار از زمان بازگشت از هرات به تاشکند در  بارهدر آگاهی

تنهـا  انـدک اسـت.      و، بسـیار ) در ماوراءالنهر و همکـاری احـرار بـا ا   855آمدن ابوسعید (
بازگشت به موطن خـویش، در کنـار تربیـت مریـدان، بـه زراعـت        از بعد  دانیم که او می

                                                                                                                                        
 »رفتنـد  الدین خوافی به جهت مهمات فقرا نزد میرزا شـاهرخ نمـی   ینخدمت بهاءالدین عمر و شیخ ز« .1

  )246؛ نیشابوری، 152، الدین سمرقندی محمد بن برهان(
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. پیشـتر اشـاره   )2/404، همان( پرداخت و در ابتدای این کار با شخص دیگری سهیم بود
 1هـای سرشـناس تاشـکند بودنـد؛     شد که اعقاب مادری و  پدری احرار در شمار خانـدان 

و یـا از آنهـا    برخوردار شده باشد شانین دور از ذهن نیست در این اشتغال از حمایتبنابرا
ـ    )Kutbaev, 36امالکی را در این منطقه به ارث برده باشد ( زودی  ه. بـه هـر رو، احـرار  ب

مریدان و طرفداران زیادی  ،عنوان شیخی صوفی بهافزون بر موفقیت در زراعت و تجارت، 
. بـا  )2/543کاشـفی،  ( شـد  انی و مخالفت دیگر شیوخ تاشـکند  ظاهراً موجب نگرو  یافت

او در  یافت. افزایش میوجود این، نفوذ معنوی احرار که همزمان با افزایش تمکن مالی او 
بیک بر سـر قـدرت، ضـمن حمایـت از ابوسـعید، توانسـت        جریان منازعات جانشینان الغ
د.  بـاور احـرار بـه ضـرورت     کنـ یت النهر تثباءدر ماور را جایگاه خود و طریقت نقشبندیه

و نقش شیوخ در عملی ساختن آن، یگانه عامل ورود این شیخ به شریعت  حاکمپایبندی 
ل دیگری نیز در این امر دخیل نقشبندی به میدان سیاست در دوره تیموری نبود و عوام

ایـد بـه   منافع اقتصادی او به عنوان مالک و تاجری بزرگ، بند. در این میان، عالوه بر بود
تالش احرار برای فایق آمدن بر دیگر مدعیان مرجعیت در طریقت نقشبندی، که پیشـتر  

  نیز توجه داشت.  ،مورد اشاره قرار گرفتند
  

 های سیاسی احرار در دوره ابوسعید و جانشینان او نقش آفرینی
 2انـد.   در پیـروزی ابوسـعید سـخن گفتـه     احـرار  ، از  نقـش اخـتالف ها، با  تواریخ و تذکره

حـرار، بـه عنـوان تنهـا عامـل      ها، بدون اشاره به عوامل دیگر، از حمایـت معنـوی ا   تذکره
در حـالی  . )2/521، همـان ( انـد   بخش ابوسعید در رویارویی با عبدهللا سخن گفته پیروزی
بر گزارش منابع تاریخی، حمایت خان ازبک از ابوسعید موجـب گردیـد او در ایـن    بنا که

مطلـع السـعدین و   عبدالرزاق سـمرقندی در   3قند تسلط یابد.نبرد سرنوشت ساز بر سمر

                                                                                                                                        
انـد (طـاهری    کـرده  های جدید، از فقر شدید عبیدهللا احرار در اوایل زندگی یـاد  اینکه برخی پژوهش .1

منابع مربوط به تنگدستی احرار، بـه   های هنماید. در واقع، اشار درست نمی )، 346؛ نظامی، 13عراقی، 
گردد که وی به عنوان مسافر و غریب در شهری دیگر، آن هم به قصـد   زمان حضور او در هرات بر می

  درویشی حضور داشت.
  Gross, a study of the perceptions, 99برای بررسی تطبیقی و انتقادی این منابع نک.  .2
بب نفوذ قابـل تـوجهی کـه    به نظر الگار، احرار به س؛ بنا 49مال بنائی،  ؛4/708قندی، رعبدالرزاق سم .3

 Algar, The Naqshbandī( حمایـت آنهـا از ابوسـعید مـوثر بـود      هـا داشـت، در جلـب    میـان ازبـک  

Order,137(  ای به این نقش احتمالی احرار نشده است. هر چند در منابع اشاره  
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ای به احرار نکرده اسـت،   در روایت چگونگی پیروزی ابوسعید بر عبدهللا، هیچ اشاره مجمع البحرین
ـابر، ضـمن        از سویمحاصره سمرقند ماجرای اما در گزارش  ـان بـه فرمانـدهی میـرزا ب لشکر خراس

ـاره کـرده اسـت    به پیشینه آش ،پرداختن به نقش احرار . بنابـه گـزارش او،   نایی او و ابوسعید نیـز اش
ابوسعید قبل از دستیابی به قدرت، با عبیدهللا احرار آشنایی داشت و به گمان او، این احرار بـود کـه   

  ).4/742(عبدالرزاق سمرقندی،» داعیه سلطنت جهان در خاطر همایون نشاند«
نه آشنایی احرار و ابوسـعید و همچنـین   در ارتباط با پیشی نظر از این گزارش، با صرف

، )4/53؛ خوانـدمیر،  4/742(همـو،   نقشی که احرار در جریان محاصره سمرقند ایفا کـرد 
 1رفته است غفلت کـرد.  »و اهل معنی هللا مشایخ و اهل« هب در آن که نباید از اشاره مهمی

در  ی نقشبندیبرخی شیوخ صوفصوفیان، خاصه  جایگاه برجستههایی از  آگاهیدر واقع، 
از آن بـه نفـع خـود    برای غلبه بر رقیـب،   کوششابوسعید نیز در جریان  دست است که

رقند از حمایت علمای دینـی و در رأس  برد. از آنجا که میرزا عبدهللا حاکم وقت سمبهره 
مند بـود، بـرای ابوسـعید جلـب حمایـت شـیخ پرنفـوذ نقشـبندی          االسالم بهره آنها شیخ

ثر باشد. احرار نیز انگیزه کافی برای ورود به دعاوی قدرت را داشـت.  ؤتوانست بسیار م می
، از تحریک ابوسعید توسط احرار برای گرفتن قـدرت سـخن بـه    که در گزارش مذکور این

 بـرای  هـا قبـل   این شیخ نقشبندی از مـدت  کوششی از تواند شاهد میمیان آمده است، 
   2.باشدبسط نفوذش به حاکمیت سمرقند 

دنبال غلبه ابوسعید بر سمرقند، بـه دعـوت او از مـوطن خـود بـه سـمرقند       احرار به 
روز به روز بـر نفـوذ    ،اواز دربار  و حمایت کرسی حکومتبا ورود احرار به  3مهاجرت کرد.

                                                                                                                                        
مدد خواست و در آن زمان که هنوز بر سـریر سـلطنت اسـتقرار     اللّه از همت مشایخ و اهل ابوسعید)«( .1

در نگـاه  ). 682/ 4(سـمرقندی،  » نمـود  استمداد مى ینیافته بود در اطراف آن والیت از باطن اهل معن
های دینی اعم از علمای مذهبی و صوفیان قلمداد شود. امـا   تواند شخصیت ها می اول، مراد از این واژه

، این عنوان را صرفا برای اشاره به دراویش و شـیوخ  مطلع السعدینیگر نیز در سمرقندی چندین بار د
  ).4/780،787صوفی به کار برده است (عبدالرزاق سمرقندی،  

عنوان یکی از مخالفان اصلی الغ بیـک، از   همین روایت معتقد بودکه احرار بهبارتولد احتماال بر مبنای  .2
عید، به دنبال گسترش نفـوذ طریقـت نقشـبندیه بـه مرکـز      همان دوره حکومت او ضمن تحریک ابوس

  )Bartold, mongolskoye vladychestvo, 267حکومت تیموری در ماورالنهر بود (
، بـرای آمـدن بـه سـمرقند     تذکره ها از دعوت احرار توسط ابوسعید، به محض غلبه بر میرزا عبـدهللا  .3

که از این پـس   ناند، اما همی ای نکرده رهقیماً اشااند هر چند منابع تاریخی در این باب مست سخن گفته
توانـد   او، مـی  با ابوسعید در مراحل اولیه قـدرت گـرفتن   وی ارتباطسمرقند شاهد حضور احرار بود و 

د گزارش تذکره   ).643، 633، 2/522ها باشد (کاشفی،  مویّ
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مرکـز اصـلی حضـور     ،از ایـن پـس سـمرقند    و افـزوده شـد   خواجگان نقشبندیه و اعتبار
گرفت. نقشی که احرار در دفـاع از سـمرقند    جای بخارا را شد و النهراءنقشبندیه در ماور

  د.کرمقابل سپاه خراسان ایفا کرد، جایگاه او را در بین مردم این شهر نیز تثبیت 
بـه آن شـهر، احـرار     و انتقال کرسی حکومت 863 درتسلط ابوسعید بر هرات  پس از

از رویدادهایی  باعث شد در بسیاری 1و نفوذ او فراوان همچنان در ماوراءالنهر ماند. دارایی
کـه   هنگـامی  برای مثـال داشته باشد.  ، حضوری فعالداددر ماوراءالنهر رخ  از آن پس که

عنوان نماینـده   احرار را بهدر ماوراءالنهر به ابوسعید رسید،  865 درخبر شورش نورسعید 
. احـرار بعـد از دیـدار بـا     )4/891عبدالرزاق سـمرقندی،  ( خود به سراغ نورسعید فرستاد

سـمرقند و بخـارا    2عید، عازم هرات شد. او در این سفر از ابوسعید خواست تا تمغاینورس
هـا همچـون    اگر چـه تـذکره   .)4/892، همان( را ببخشد که با موافقت پادشاه همراه شد

 بـر  دیگر موارد، این پاسخ مثبت ابوسعید به درخواست احـرار را نتیجـه نفـوذ معنـوی او    
هـای   توانست بی ارتباط بـا نـاآرامی   نمی پاسختردید این  اما بی ،3اند  دانسته حاکمشخص 

، بـر خـالف   ماوراءالنهر در این زمان باشد. در واقع ارتباط ابوسعید و احرار در ایـن زمـان  
آنچه بارتولد با تکیه بر تمجید سمرقندی از شـیخ مـذکور آورده و ابوسـعید را تـا پایـان      

آشـکارا تـابعی از منـافع و مصـالح      4حکومتش مطیع اوامر خواجه احـرار دانسـته اسـت،   

                                                                                                                                        
. اسـناد موجـود   کـرد ی خـود  هـا  و داراییاحرار از همان بدو ورود به سمرقند شروع به توسعه امالک  .1

حکایت از خرید هزاران جریب زمین در سمرقند و حوالی آن توسط احرار دارد. افزون بر این، بنـا بـر   
  بیشـتر نـک.   آگـاهی بـه او انتقـال یافـت. بـرای       برخی از اسناد، امالکی نیز در قالب نذورات مردمی

Chekhovich, 51-373 
. )Gross, a study of the perceptions,129شـد (  ر و صـنعتگران اخـذ مـی   تمغا مالیاتی مغولی بود که از تجا .2

کـه   افزون بر اینهای عقیدتی و اقتصادی داشت.  نوشته گراس، احرار برای درخواست لغو این مالیات انگیزه به
وبـرو بـود،   با مخالفت امثال احرار ر عنوان مالیاتی مغولی مبتنی بر شریعت نبود و از این منظر طبیعتاً تمغا به

النهر و همچنین خراسان بـود، تضـاد   اءدر ماوراز لحاظ اقتصادی نیز با منافع او که دارای تجارتی گسترده 
  )Paul, Forming a Faction, 538؛ ,Gross 141نک.: (داشت

.برخی از پژوهشگران نیز ایـن امـر را نتیجـه    148الدین سمرقندی،  ؛ محمد بن برهان225نیشابوری،  .3
  ). Gross, a study of the perceptions, 141اند ( ی احرار در شخص ابوسعید دانستهالنفوذ با

النهر در زمان ابوسعید و فرزنـدش احمـد   اء. او در جایی دیگر، احرار را حاکم واقعی ماور280بارتولد،  .4
ثیر تـأ شـاید تحـت   . دیگر پژوهشـگران نیـز   )Bartold, mistitsizm v islame, 118میرزا دانسته است (

 اند د از سمرقند به هرات، اغراق کردهویژه بعد از انتقال کرسی ابوسعی ، در وصف قدرت احرار بهبارتولد
)Algar, The Naqshbandī Order, 138.(  
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را  ای از نقشـبندیه  شـاخه توانسـت   که حمایت ابوسعید می مشترک آنها بود. جدای از این
 .قدرتمندتر سـازد  ،ی موازیها در رقابت با دیگر جریان ،قرار داشت که احرار در رأس آن

ش و ثبـات آن  های گسترده او در ماوراءالنهر نیز محتاج آرامـ  بقاء دارایی بدیهی است که
ای کـه دیگـر در    در منطقهخود  ابوسعید نیز جهت تداوم حاکمیت ،منطقه بود. در مقابل

طریقـت رو بـه رشـد    آن حضور نداشت، در بسیاری موارد، نیازمنـد همکـاری و حمایـت    
بود که در میان طبقـات مختلـف مـردم نفـوذ و اعتبـار قابـل        نقشبندیه به رهبری احرار

از  ی که ضرورتی وجـود نداشـت  ابوسعید در مواقع که واضح بود، اینبنابر 1توجهی داشت.
ای دریافـت   هرگاه از احرار نامه به گفته جامی،و  زندهای احرار سر باز  پذیرش درخواست

» گردانیـد  بوسیده در سر دستار نهـاده بکلـی از صـفحه خـاطر خـود محـو مـی       « کرد می
عید خواست که در ارتباط با نورسعید از ابوس ،، احرار در همین سفرمثالً). 197باخرزی، (

اما ابوسعید که نقشه قتل او را کشـیده بـود، ایـن پیشـنهاد      ،بیشتری به خرج دهد  نرمی
در فرونشـاندن شـورش    در نهایـت، هر چنـد   ،)600موالنا شیخ، احرار را نشنیده گرفت (

زا محمـد  دوباره نورسعید در ماوراءالنهر که این بـار بـا همراهـی شـاهزاده تیمـوری میـر      
هـای   سـبب گرفتـاری   آغـاز شـد و بـه    865سـال  جوکی فرزند میرزا عبداللطیف از میانه 

 نیـز دوبـاره   حدود دو سال ادامه یافت، )4/901عبدالرزاق سمرقندی، ( ابوسعید در هرات
  .)923، 4/915، انهم( احرار نقش واسطه را ایفا کرد

در پـی   قویونلوها ضاع قلمرو قرهاو نابسامانی گاهی ازآ اب 872 درکه ابوسعید  هنگامی
، از خواجه احـرار دعـوت کـرد تـا     حمله کندناحیه  آنبه  گرفت، ، تصمیممرگ جهانشاه
جریـان  کـه در   بر گـزارش جـامی  بنـا . )963-4/964، (همان به او بپیوندد ،برای مشورت

 بـود،  ی آنهـا داشت و از نزدیک شاهد گفت و گـو  مالقات ابوسعید و احرار در مرو حضور
زیرا به ظـنّ او، عـدم حضـور ابوسـعید در سـمرقند،      رار با این لشکرکشی موافق نبود. اح

حتی بـا  به گزارش جامی، احرار  عالوه . بهشد ها به آنجا می موجب افزایش تهاجمات ازبک
ان کرسی حکومت نیـز مخـالف   حمله ابوسعید به خراسان و متعاقباً برگزیدن آنجا به عنو

                                                                                                                                        
، احـرار  »نظـام حمـایتی خواجـه احـرار    : یک طایفـه  شکل گیری«عنوان پائول در پژوهشی با توشته به .1

یـک   گیری ن او نقشبندیه به عنوان هسته شکلدر واقع از زما ؛داد ساختار طریقت نقشبندیه را تغییر
ت. او بـا توسـعه قابـل    داشـ قرار  آنس أعنوان رهبری بالمنازع در ر خود احرار بهکه  طایفه نمودار شد
را تحت حمایـت   گسترده با حکومت، بسیاری از اقشار ضعیف برقراری ارتباط ها و متعاقباً توجه دارایی

 ).Paul, Forming a Faction, 533-548( آورد مستقیم خود در
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از ایـن   1کوشـید،  ره برای احیای قلمـرو پیشـین تیموریـان مـی    ابوسعید که هموااما  ،بود
کرد و برای این موضوع منتظر نظر دیگران نبود، زیرا  فرصت به سهولت چشم پوشی نمی

به گمان او همه شرایط برای عینیت یافتن اهدافش فـراهم بـود. احتمـاالً انگیـزه اصـلی      
تباط با مسائل ماوراءالنهر در آستانه ابوسعید از فراخواندن احرار برای مشورت، صرفاً در ار

ور، از حسن بیک ترکمان شکسـت  ابوسعید در نبرد مذک است. لشکرکشی او به غرب بوده
االسالم سمرقند که منتظر فرصتی برای تضـعیف   نهر، شیخالاءو کشته شد. در ماور خورد

د میرزا (فرزند ارتباط امرا و حاکم جدید، احم ،در نبود ابوسعید کوشیدجایگاه احرار بود، 
ـ   ،)2/545؛ کاشـفی،  620موالنا شـیخ،  ارشد ابوسعید) را با او قطع کند ( زودی بـا   هامـا ب

ــالش  احــرار،از  حــاکمحمایــت  ــامت ــد او ناک ، پژوهشــگران. )546-2/547، همــان( مان
در واقـع آنهـا بـه ظـن خـود،       اند. مطرح ساختههایی را درباره دالیل این حمایت،  پرسش

 د،مشورت نادرستی که در باب حمله به آذربایجان به ابوسـعید داده بـو   احرار را به سبب
دانند و به همین سبب، ضمن معرفی احمد میـرزا  بـه    شایسته حمایت حاکم جدید نمی

ناتوان و کامالً بی بهره از علم و دانش، حمایت از احرار را نشـان از ضـعف     عنوان حاکمی
 انـد   امور تابع بی چون و چرای احرار معرفـی کـرده  اند و او را در همه   مفرط قلمداد کرده

)Bartold, Ulughbek i yego vremya,172-173(.  احـرار بـا ایـن     ، اساسـاً در حالی کـه
موضـع مخـالف    ایـن  دور از ذهن نیست که احمد میـرزا از تصمیم ابوسعید موافق نبود و 

دهـد در   نشـان مـی  احرار مطلع بوده باشد. عالوه بر این، شـواهد کـافی وجـود دارد کـه     
و حتـی در مـواردی    ، این امرا بودند که قدرتی بیش از پیش داشتندمیرزا دستگاه احمد

کـه   . ایـن )49؛ مال بنائی، 605، 596-597 موالنا شیخ،( کردند علیه احرار نیز دسیسه می
هـای خـود کـرده     احرار یک سال بعد از پایان کار ابوسعید، اقدام به وقف گسترده دارایی

خـود باشـد.    موقعیتبه  این شیخ نقشبندیعدم اطمینان  برتواند شاهد دیگری  می 2بود
نیـز همچـون ابوسـعید از جایگـاه و نفـوذ و      میرزا  با وجود این، تردیدی نیست که احمد

که در ایـن زمـان جریـان خواجگـان     ـ اعتبار احرار، خواه در ماوراءالنهر و خواه در هرات  
ین کاشغری توسعه قابـل تـوجهی یافتـه و اشـخاص     سعدالد کوششنقشبندیه در نتیجه 

                                                                                                                                        
نگاشـت و   بر لوح خاطر مىنقش تسخیر ربع مسکون را  و پیوسته شعشعه ضمیر منیر و اندیشه خاطر جهانگیر،«. 1

داشـت و بـه موجـب المـرء یطیـر بهمتـه        فتح ممالک فارس و عراق و آذربایجان از عین عنایت الهى چشم مـى 
  )4/959(عبدالرزاق سمرقندی،  »داد در هواى تسخیر آن ممالک پرواز مىکالطیر بجناحیه شهباز همت 

. ـ اسـت. نکـ   ـ  یکسال بعـد از کشـته شـدن ابوسـعید     ـ 874ترین سند وقفی احرار مربوط به  قدیمی .2
Chekhovich, 78 
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و امیر علی شیر نوایی را به حلقه طرفداران خـود در    سرشناسی چون عبدالرحمان جامی
که شبکه اقتصادی احرار،  ضمن این  اطالع داشت. ـ  )Paul, The rise, 71-86( آورده بود

 ,Gross, Naqshbandi Appealsبر گرفته بود (توسعه روزافزونش،  هرات را نیز دردر پی 

دانست. اسناد موجـود   ارتباط مداوم با او را ضروری می احمد میرزا نابراین،) . ب116-128
گیری حکومت سـمرقند از نفـوذ احـرار در دربـار هـرات در همـان سـال         بهرهحکایت از 

از او  ، ای بـه عبـدالرحمن جـامی    ، احـرار در نامـه  مـثالً نخست حکومت احمد میرزا دارد. 
های برخی از فرماندهان ابوسعید جلـب   ست تا موافقت حاکم هرات را با انتقال داراییخوا

، نوشـاهی ( به سمرقند رفته بودنـد  کند. این فرماندهان بعد از شکست ابوسعید، مستقیماً
ویژه محمود میرزا کـه   فرزندان ابوسعید به بعدی های شورش آرام کردن . در جریان)557

ادرش را در سمرقند بگیرد، همچنان احرار نقشی برجسته ایفـا  جای بر کوشید میهمواره 
. درگیری احمد میرزا با برادرش میرزا عمر )2/527؛ کاشفی، 304، 221نیشابوری، ( دکر

، همـان یافـت ( پایـان   ایـن شـیخ نقشـبندی    با وساطت نهایتاً شیخ و سلطان محمود نیز،
   .)286الدین سمرقندی،  ؛ محمد بن برهان2/531

عالوه در حالی که  )2/655؛ کاشفی، 323نیشابوری، ( در سمرقند از دنیا رفت 895 دراحرار 
زیادی نیز کسب کرده و برای جانشینان خود به ارث گذاشـته بـود.   نفوذ و اعتبار بر اموال فراوان، 

میراث مادی و معنوی وی، زمینـه الزم را بـرای تـداوم حضـور سیاسـی جانشـینان او را فـراهم        
در دوره حیاتش همواره از مراتب بـاالی علـم و دانـش فرزنـد بـزرگش       احرار اگر چهساخت.  می

موالنـا  ( دانست کرد و داشتن فرزندی چون او را مایه فخر خود می محمد عبدهللا با افتخار یاد می
کـم در اداره   تـرش محمـدیحیی، دسـت    ، تردیدی نیست کـه فرزنـد کوچـک   )641- 642شیخ، 
 هـای  ترین مجموعه داشت. واگذاری یکی از مهم بر دیگران برتریا حکام، و ارتباط ب های او دارایی
که در سایر موقوفات نیز او را شریک محمد عبدهللا  و این به او و همچنین تولیت مزارش وقفیات

 ,Chekhovich؛ 2/579کاشـفی،  ( باشـد  برتـری محمـدیحیی  تواند شاهدی بر  قرار داده بود می

نیـز   )602موالنـا شـیخ،   ( یان مالقات احرار با ابوسعید در مـرو حضور محمدیحیی در جر ).173
ـ     عنوان نشانه تواند به می در بـین  ویـژه   های از عالقه احرار به تثبیت هر چـه بیشـتر موقعیـت او ب

   باشد.صاحبان قدرت 
و در حکومت کوتاه مدت محمـود  ) 7/5791خواند  میر( 899 دربا مرگ احمد میرزا 
موالنـا شـیخ،   ؛ 98-4/97خوانـدمیر،  ( رفـت  دی احرار به شمار میمیرزا که از مخالفان ج

محمـود  احرار دشوار شد. با وجـود ایـن، پـس از مـرگ      پیروان و اطرافیان، کار بر )608



 1398بهار و تابستان ، یکم، شمارۀ پنجاه و دوم، سال تاریخ تمدن اسالمیپژوهشنامه   148

و اختالفاتی که میان جانشـیانش رخ نمـود، مجـدداً    ) 7/5791 خواند،میر( 900 در میرزا
تـا   1های تیمـوری ظـاهر شـدند.    زادهیکی از شاه  هر یک از فرزندان احرار در مقام حامی

محمدیحیی را که مقاومـت شـهر   خواجه ، خان ازبک بر سمرقند مسلط شد و 906 درکه  این
موالنا شـیخ ،  ( در برابر او را سازماندهی کرده بود به همراه چند تن از فرزندانش به قتل رساند

آمـد،   ه خود به شمار مـی ترین شیخ نقشبندی دور ترین و بانفوذ اگر چه احرار سرشناس .)649
نباید جریان نقشبندیه را بـه او و اطرافیـانش در سـمرقند محـدود دانسـت. در واقـع شـیوخ        
نقشبندی در دیگر نواحی ماوراءالنهر و همچنین خارج از حدود آن حضور داشـتند. بعضـی از   

گر چـه بـا   ). اBabadžanov, 71ای با خان شیبانی بودند ( آنها در بخارا، دارای مناسبات حسنه
تسلط خان شیبانی بر سمرقند، دست کـم شـاخه احـراری طریقـت نقشـبندیه بـرای مـدتی        

هـا از ضـرورت ارتبـاط بـا      زودی و به دنبـال درک شـیبانی   اما به 2هایی را تجربه کرد دشواری
تحـوالتی  سـبب   مندی از نفوذ آنها در اداره امور و همچنین احتماالً به شیوخ نقشبندی و بهره

دوبـاره ارتبـاط متقابـل حکومـت و     در ایران شد،  شیعی مذهب ه بر آمدن صفویانکه منجر ب
طریقت مذکور وارد شرایط مطلوبی شد. کوشـش منـابع شـیبانی بـرای تبرئـه محمـدخان از       

ای از تداوم نفـوذ خانـدان و    تواند به عنوان نشانه ، می)77(مال بنائی،  ماجرای قتل فرزند احرار
ی در نظر گرفته شود. برخی از مبانی نظری احـرار نیـز در تـداوم    طرفداران این شیخ نقشبند

ویژه احـرار بـه سیاسـت،     حضور سیاسی نقشبندیه بعد از او مؤثر بود. ورود شیوخ نقشبندی به
موجب برخی تغییرات در مبانی نظری ایـن طریقـت دربـاره نـوع رابطـه بـا حکومـت شـد و         

ـ    وعی نظریـه سیاسـی، زمینـه تـداوم حضـور      متعاقباً، تثبیت این مبانی نظری، ضـمن ارائـه ن
    های بعدی این طریقت را در حوزه سیاست فراهم کرد. نسل

  
                                                                                                                                        

ت: نیز از نفوذ باالی خواجه یحیی در حاکمیت سمرقند یاد کرده اس میرخواند. 644-645موالنا شیخ،  .1
النهر جزم کـرد و نخسـت کمنـد بـر کنگـره تسـخیر       اء، محمد خان شیبانی، عزم تسخیر ماور906در 

سمرقند انداخت... در آن زمان خواجه یحیی ولد خواجه عبیدهللا بر آن شهر اسـتیالی تمـام داشـت،    
طنت نمود و سلطان علی میرزا از سل ی خود سر انجام میأتضای رجمیع مهمات ملکی و مالی را به مق

  ).7/5866، میرخواندنداشت ( به جز نامی
د. چـرا کـه   منجـر شـ   هینقشـبند  قـت ینفـوذ طر  یایتوسعه جغراف به در دراز مدت اتفاق خود نیهم  .2

را از  هینقشبند ،احرار ی. در واقع خلفارا در بر داشتمناطق  گریاحرار به د روانیاز پ یاریمهاجرت بس
یه )، سورنیو قزو زی(به طور خاص تبر رانیبه ااز طرف غرب  جانب شرق به کاشغر، از جنوب به هند و

  )Gross, , Naqshbandl Appeals,123و حتی حجاز رساندند (
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 سیاست و مبانی نظری نقشبندیه  
از پرداختن او بـه امـور دنیـایی    احرار از زمان حضور در سمرقند با چالشی روبرو شد که 

انـدام فـراهم     رضگرفت. این موضوع نه فقط برای رقیبان احرار فرصتی برای عـ  ت میأنش
با تردید روبـرو  نیز را بلکه پذیرش او را به عنوان شیخی صوفی از جانب مریدانش  1،کرد

نیـز ایـن   . همکاری احرار با ابوسعید و برخـی از جانشـینان او   )628موالنا شیخ، ( ساخت
موجب ارائه تفسیری جدید از وظـایف یـک شـیخ    ها را تقویت کرد و در نهایت  زنی گمانه

سـبب شـهرت و موقعیـت احـرار در      بـه ر مواضع مختلف از جانب احرار گردیـد.  صوفی د
گیـری   ، به نوبه خود منجـر بـه شـکل   سلسله صوفی خواجگان نقشبندیه، این مشی احرار

 نظریه سیاسی تصوف نقشبندی شد.
پـیش و بعـد از    هـای خواجگـان نقشـبندیه،    بررسی متون اعتقادی و همچنین تذکره

مفاهیم صوفیانه و همچنین نحوه از برخی  یرتغی دربارهبل توجهی حاوی شواهد قا ،احرار
 موضـوعی کـه بـی گمـان در ارتبـاط      مریـدی اسـت،  -خ در نظام سنتی مـراد عملکرد شی

ویـژه بـا ظهـور احـرار تجربـه       ود که این طریقت در حوزه عملی بـه مستقیم با تغییراتی ب
ر جریـان خواجگـان، بـه    مریـدی د -کرد. جورج پائول پیشتر ضمن بررسی نظام مـراد  می

تـر   طور خاص  به برجسته ار به بعد در آن نمود یافته و بهتغییراتی که عمدتاً از زمان احر
. )Paul, Doctrine, 37( در تربیـت مریـدان، اشـاره کـرده اسـت      2»رابطـه «شدن تکنیک 

ا بـه  داد ت های فراوان سیاسی و اقتصادی احرار به او این امکان را نمی مشغله نوشته وی به
. بر خـالف  )Idem, 37( ، تربیت مریدانش را پیش ببرد3»صحبت«شکل معمول و از روش 

 ،روش مذکور که نیازمند حضور فیزیکی مراد و مرید در یک مکان بـود، در روش رابطـه  
  شد.   عملی می ،معنوی با شیخ در نتیجه ارتباط صرفاًتعلیم مرید 

تواند شواهد  اجگان نقشبندیه میدر مبانی نظری و عملی خو »خدمت«بررسی مفهوم 
گیـری نظریـه سیاسـی ایـن      شـکل  های و همچنین زمینه دیگری از تغییرات پیش گفته

عنوان محوری اساسی در ورود  از زمان احرار  به که خدمت فراهم سازد. مفهوم طریقت را
به معنای خدمت مرید به مـراد   ، پیشتر عمدتاًشدخواجگان نقشبندیه به سیاست مطرح 

                                                                                                                                        
االسالم سمرقند، رقیب اصلی احرار، بعد از پایان کار ابوسعید برای شوراندن برخـی   خواجه موالنا شیخ .1

 »همتش مصروف اینست که دنیا جمـع کنـد   گذارید این جعل را که همگی«امرا علیه احرار گفته بود: 
  )547، 2/543(کاشفی، 

2. Rabita 
3. Suhbat 
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پارسـا،  ( به معنـی تربیـت درونـی آنهـا بـود      بیشتررفت،  مردم به کار می برایو اگر  1دبو
توجه به امـور دنیـوی، همچـون زراعـت و تجـارت، و متعاقبـاً        آغازاز احرار  .)49، قدسیه

، در ملفوظات احـرار و  رو از اینهمکاری با حکومت، مورد پرسش و گاه انتقاد قرار داشت. 
در باب او به نگارش در آمده، بخـش قابـل تـوجهی از مطالـب بـه       هایی که نیز در تذکره

اختصاص یافته است. در این میـان، بـیش از هـر     ،تبیین چرایی پیش گرفتن این سلوک
بر ایـن روایـات،   ار گرفتـه اسـت. بنـا   احـرار قـر   چیز مفهوم خدمت (به خلق) مورد تأکید

و مراقبـه و حتـی ایفـای     توانست جایگزین ذکـر  تنها موردی بود که می ،خدمت به خلق
؛ او همواره با اشـاره بـه شـرایط خـاص عصـر      )244نیشابوری، ( وظایف سنتی شیخ باشد

 از مراقبـه و  ،»شـر ظلمـه  «انان و حفظ آنها از امداد و نصرت مسلم که کرد می خود تأکید
الـدین   ؛ محمـد بـن برهـان   219، همـان ( سایر اسباب جمعیت اهم و اولـی اسـت   ذکر و

به قـدر امکـان   «خدمت به خلق و  حرارا .)531، 2/407کاشفی، ؛ 276، 147سمرقندی، 
 دانسـت  مـی را از شروط تعالی در طریقـت   »ازیشان بارکشیدن و بر هیچ کسی بار ننهادن

انجام این نوع خدمت، طبیعتاً مستلزم پرداختن جدی به امـور   ،از نظر احرار .)44احرار، (
نفـوس ایشـان را مسـخر    «قـدرت بـود تـا     دنیوی و همچنین ارتباط مستمر بـا صـاحبان  

الدین سـمرقندی،   ؛ محمد بن برهان2/531کاشفی، » (گردانیده و مقصود مسلمین برآورد
حـال  «گفت  کرد و می او ارتباط نزدیک خود با حکام را در همین بستر تفسیر می 2.)276

ه اضـطرار  اندیشـ    ما در این زمانه بر نهجی است که همه اوقات مصروف فکر پادشـاهان و 
اگر دیدیـد شخصـی   «کرد که  . احرار به پیروانش توصیه می)271نیشابوری، » (خلق است

دهد حسن ظن داشته باشید چـه بسـا او بـا ایـن کـار،       می  کاسه شرابی به دست ظالمی
الــدین  ؛ محمــد بــن برهــان244نیشــابوری، » (نــاموس مســلمانی را حفــظ کــرده باشــد

کردنـد   گونه عمل مـی  یق دیگری از صوفیانی که اینها مصاد در تذکره). 190سمرقندی، 
آن مقـدار  « . از منظـر احـرار،  )144الـدین سـمرقندی،    محمد بن برهان( ارایه شده است

ط شـر  بلکـه بـه عنـوان   مهم است  نه تنها برای شیخ دنیایی که مؤنات مرید کفایت شود
ن نگرش احرار، ای .)208الدین سمرقندی،  محمد بن برهان» (اساسی ارشاد، ضروری است

                                                                                                                                        
  .4وصیت نامه خواجه عبدالخالق غجدوانی، نسخه خطی کتابخانه مجلس شورای اسالمی، برگ  .1
از اتخاذ همین رویکرد توسط خواجه حسن عطار نیز یاد شده است که با انگیزه خدمت به مظلومـان،   .2

د یکی از مریدانش را به دستگاه الغ بیک فراهم کرده بود. با وجود این باید در نظـر داشـت   زمینه ورو
  .)2/394که ناقل این روایت، شخص احرار است (رشحات، 
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، بعد از وفات ، انعکاس فراوان یافته استای و ادبی نقشبندی بعد از او که در متون تذکره
 او به مثابه نظریه سیاسی نقشبندیه مورد اقبال پیروانش قرار گرفت.

  
  نتیجه 

هـای اطـراف بخـارا     ظهور طریقت نقشبندی که بر پایه سنت صوفیانه خواجگان در واحه
 ظهـور در حاکمیت ماوراءالنهر همـراه بـود. بـا     تغییراتیحاظ تاریخی با شکل گرفت، از ل

هـای   ، ارتبـاط بـا جریـان   متعاقب آن مغول و برآمدن بحران مشروعیت سیاسیحکام غیر
در چنـین فضـایی    توجه حکام قرار گرفـت.  مورد ،مشروعیت به عنوان منبع کسب دینی

، وارد صـوفی  وذ سنت خواجگـان جهت تداوم حیات و نف ،)718ـ791بهاءالدین نقشبند (
شـرایط  کـه   درسـتی دریافـت   به ،بهاءالدینارتباطی گسترده با علمای مذهبی بخارا شد. 

در پـی خواهـد   زمینه کمرنگ شدن سنت تصـوف را   دینی،جایگاه علمای با ارتقاء  جدید
 .کردنـد قلمـداد می خـود   عنوان دشمنان سنتی بهصوفیان را که فقها از دیرباز  اداشت؛ چر

از ای اصـالح  شـده (   س شـاخه أاو را در راز یـک سـو   رتباط نقشبند با علمای مذهبی بخارا، ا
، قـرار  خواجگان که بعدها به افتخار او نقشبندیه نام گرفتسنت سازگاری با شریعت) از  منظر

 و پر نفوذ در سیاسـت  شماری از علمای سرشناس مذهبیداد و از سوی دیگر، این اصالحات، 
موضوعی کـه خـود زمینـه حضـور و فعالیـت اجتمـاعی و        ؛طرفداران او ساخترا وارد جرگه 

هـای سیاسـی خـود     . اگرچه اطـالع دقیقـی از کـنش   آوردسیاسی بیشتر این جریان را فراهم 
 شواهد حکایت از حضور تدریجی اولین نسل از جانشـینان  ،بهاءالدین نقشبند در دست نیست

  در ایـن حـوزه دارد.  سـا و همچنـین پیروانشـان    او همچون عالءالدین عطار، خواجه محمد پار
در میـدان سیاسـت مـاوراءالنهر مهیـا     را  شـیوخ نقشـبندی  موضوعی که امکان حضور بیشتر 

 های پایانی حکومـت  از سال ویژه های تیموری بر سر قدرت به شاهزاده رقابت گستردهساخت، 
از حضـور شـیخی    زمـان نهـم بـود. نقشـبندیه کـه در ایـن       سدهنیمه دوم  ابتدای بیک در الغ

هـا مـورد توجـه قـرار      ، در ایـن رقابـت  سرشناس و با نفوذ به نام عبیدهللا احرار بهره مند بـود 
آن، بـه   گرفت. در واقع ابوسعید به هنگام رویارویی با دربـار سـمرقند و علمـای دینـی حـامی      

بـا   ،رغـم پـدرش شـاهرخ    بیک که بـه  سیاست مذهبی الغسمت شیخ نقشبندی مذکور رفت. 
 دینـی  علمـای   نوعی تساهل در پایبندی به شریعت همراه بود، ضمن کـاهش اعتبـار مردمـی   

عنـوان مـدافعان    بـه  زمـان  آنهای مذهبی دیگـر از جملـه نقشـبندیه را کـه در      دربار، جریان
  تر کرده بود. نمودار شدند، برجسته سرسخت شریعت
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کان کرد و از آن پس نـه  به دنبال تسلط ابوسعید بر سمرقند، احرار نیز به آنجا نقل م
ثیرگـذار در  ه در قامت مالکـی بـزرگ و شخصـیتی تأ   عنوان شیخی نقشبندی، بلک تنها به

ی ابوسـعید و  هـا  های خود ادامه داد. او نقش فعـالی در سیاسـت   دربار تیموری به فعالیت
عنوان جریان اصـلی   داشت. فرزندان و خلفای احرار، بهاحمد میرزا  همچنین جانشین وی

دیه در ماوراءالنهر، تا پایان دوره تیموری به ارتباط خود با حکومت ادامه دادند. بـا  نقشبن
در آغـاز   با شیوخ نقشبندی وقت تقابلرغم   در این منطقه و به ها روی کار آمدن شیبانی

  زودی نقشبندیه و حکومت در تعاملی پایدار قرار گرفتند. هب کار،
عبیـدهللا احـرار و اطرافیـان او در     یـژه و بـه  خ نقشـبندیه، پررنگ شـیو سیاسی حضور 

 کـرد های تغییراتی نظری در طریقت نقشبندیه را نیـز فـراهم    سیاست ماوراءالنهر، زمینه
را دوبـاره  نقش و عملکـرد شـیخ صـوفی    توسط شخص احرار آغاز شد. او  که البته عمدتاً

جهـت،  از همـین  در رأس وظایف شیخ، خدمت به خلـق و   احرار،در تعریف  تعریف کرد.
راهنمایی و توصیه حکام به رعایت احکام شـریعت قـرار داشـت. آنچـه احـرار در تفسـیر       

هایی بود که خـود در   داد، بیش از هر چیز بیانی از نقش جدیدش از وظایف شیخ ارائه می
بـا وجـود ایـن، بسـیاری از شـیوخ نقشـبندی در        کـرد.  ن قدرت ایفا مـی اتعامل با صاحب

از احرار و رویکرد سیاسی او، در ارتبـاطی مـداوم بـا حکومـت و      های بعد نیز با الهام دوره
  صاحبان قدرت قرار گرفتند.  
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